
 پنجمین کنگره حزب متحد ملی افغانستان  تدویر یافت

 

به اشتراک نمایندگان منتخب شوراهای  7192مطابق دهم اگست 9911اسد   91یخ ارپنجمین کنگره حزب متحد ملی افغانستان بت

شخصیت های مستقل  ،سازمانهای اجتماعی ،جامعه مدنی ،نمایندگان احزاب سیاسی  ،حزبی داخلی و شورا های بیرون مرزی 

دوستان و عالقمندان حزب در یک فضای اخوت و دموکرا تیک  ،نمایندگان شورا های اقوام و ملیت های  با هم برادر کشور ،ملی

 در شهر کابل تدویر یافت 

غانستان محفل با تالوت آیات چنداز قران عظیم الشان توسط محترم امین هللا مسول شورای حزبی والیت کنر حزب متحد ملی اف

به اساس این . ه گردیدئسیون اعتبار نامه توسط محترم میاگل خالد به اشتراک کننده گان کنگره ارایآغاز شد متعاقبا گزارش کم

یعنی تقریبأ در  مدعوین نفر 521اضافه از  و نفر اعضای منتخب شورا های  حزبی در داخل و خارج کشور 584گزارش به تعداد 

 .نگره اشتراک ورزیده  بودنددر کار ک نفر 9111حدود 

 



 

 

 

 

محترم علومی در میان اوج . ه نما یندئسپس  از محترم نورالحق علومی خواهش بعمل آمد تا گزارش اساسی کنگره  رابه اجالس ارا

 . دداشتنه ئارا درپیشگاه شرکت کننده گان کنگره  احساسات اشتراک کننده گان درعقب میز خطابه قرار گرفتند و گزارش اساسی را

 



 

. پنجمین کنگره حزب در حالی برگزار میگردد که او ضاع جهان کماکان بی ثبات و متشنج است" محترم علومی در آغاز گفتند 

جهانی که ما در آن زیست مینماییم هیچگاهی به اندازه امروز نا امن و غیر قابل پیش بینی نبوده است و هیچ گوشه از کره زمین 

منطقه ایکه ما در آن زیست می نماییم بیک " محترم علومی همچنان گفتند ." بتوان به آن مکان امن اتالق نمودسراغ نمی شود که 

در  9152هند در سال –سال به اینطرف یعنی بعد از ایجاد دولت پاکستان  21سال به اینطرف و بحساب دیگر از  51حساب از 

, علمی, زیر بنا های اقتصادی. و مرد  بدون استثنا از بین می روندزن , آتش جنگ می سوزد و مردم ما شامل ظفل و جوان 

 ."فرهنگی و سیاسی ما صدمه می بینند

. در بیانیه اساسی آمده است که خیلی ساده پنداری خواهد بود هرگاه ما بحران افغانستان را صرف در وجود تروریزم خالصه نماییم

این الیه ها را . هم انبار شده و هیوالی مدهش و خطر ناکی را بوجود اورده استاست که روی  یبحران افغانستان دارای الیه های

 :میتوان به ترتیب آتی شناسایی نمود

دشواری های بجا مانده از دوران جنگ سرد مانند گروپ   -7دشواری های بجامانده از دوران استعمار مانند معضله خط دیورند  -9

دشواری های بجامانده تاریخی ناشی از جا بجایی اقوام با هم  -9.ضله مهاجرین وغیرهمع ،جنگ ساالری ،های مسلح  غیر مسول

 .معضالت ناشی از سیاست های گلوبال ایاالت متحده امریکا به شکل تروریزم-5برادر کشور در قدرت دولتی

جابجایی  -7نظام  دموکراتیک و  حفظ -9در بیانیه اساسی آمده است که دو مساله در برابر جنبش روشنفکری ما عرض اندام میکند 

 .ملیت های با هم برادر کشور در ساختار قدرت دولتی

بحران افغانستان مهار نمی شود مگر در همدستی و اتحاد آگاهانه و صادقانه مردم " محترم علومی در قسمت دیگر بیانیه شان گفتند 

در ادامه این بحث همچنان گفته " را در کلیت آن مطرح نماید ما و همچنان راه اندازی یک جنبش بزرگ ملی که بتواند مسایل کشور

 5, با درک اهمیت همکاری و همدستی نیرو های سیاسی کشور،شده است که حزب متحد ملی افغانستان از بدو تاسیس تا امروز 

تبه بنابر رویکرد اما هر مر. مرتبه در راه ایجاد یک تشکل بزرگتر سیاسی با سازمانهای ظاهرا همسو همکاری نموده است

 .تالش های وحدت طلبانه ما عقیم شده است ،ایدیولوژیک از جانب مقابل ما با مسایل جنبش روشنفکری و پروسه وحدت

برای رسیدن به این مامول راه های مختلف میتواند وجود  " در بیانیه کنگره در این ارتباط بصورت مشخص گفته شده است که 

قبل از همه باید از  ،اما چنانچه در باال گفته شد. ک اتحاد و یا ایتالف یا ادغام تشکیالتی با هم همکاری کنیممیتوانیم در ی. داشته باشد

من با استفاده از فرصت و این . یمئطریق یک گفتمان زنده و سازنده یکدیگر خود را بهتر شناسایی نموده وتفاهم و اعتماد ایجاد نما

اعتماد کامل به نفس یکبار دیگر دست وحدت را بسوی دوستان و یاران دراز میکنم و امید وار م مسوالنه و با  ،تریبیون با اعتبار

 ."این نظر مارا با جدیت مورد بر رسی قرار دهند

 :بیانیه اساسی عرصه ها و آماج های اساسی مبارزه حزب  در آینده را به ترتیب آتی تشخیص و  تشریح نموده است

ر داشت این واقعیت که کشور ما مورد تهاجم بیگانه ها قرار گرفته و شکستاندن وحدت ملی و دامن با در نظ: درعرصه سیاسی-9

از . اتلس جهان در محراق توجه و صدر برنامه های شان قرار دارد ززدن به اختالفات قومی و ملیتی ما تا مرز حذف افغانستان ا

نبی در وطن ما و اقامت دوامدار  صد ها هزار افغان مهاجر در آنهم خطر ناکتر تهاجم فرهنگی است که از حضور دوامدار اج



در این راستا آنچه برجستگی کسب میکند داشتن ملت واحد وحکومت ملی و . کشور های بیگانه باالی فرهنگ ما تحمیل میگردد

 .بنا بران مبارزه برای نشنلیزم درصدر خواست های ما قرار خواهد داشت. تکیه بر نشنلیزم است

باید به راه های حل سیاسی مساله در سطح منطقه و . راه نظامی یگانه راه حل بحران افغانستان نمی باشد: امین ثبات و امنیتت -7

 .حضور نیرو های خارجی و بیشتر شدن آنها راه فایق آمدن بر مشکالت جنگ نمی باشد. افغانستان توجه بیشتر  مبذول گردد

نیرو های مسلح  ،بی سابقه بنیاد گرایی اسالمی هم دروجود تنظیم های بنیاد گر ای اسالمی حضور گسترده و: مهار بنیاد گرایی-9

نه تنها مانع رشد و  ،تبلیغات منظم رسانه ای با ذخایر ملیارد ها دالر که در دسترس شان قرار دارد ،مدرسه های بیشمار ،شان 

بنابران .  تیک مردم مارا هر لحظه میتواند واژگون نمایدانکشاف کشور است که نظام کنونی و بخصوص دست آورد های دموکرا

کثرت گرایی بر مبنای ارزش های علمی و غیر ایدیولوژیک کردن دستگاه , یگانه وسیله ممکن در مبارزه قاطعانه علیه بنیاد گرایی

 .دولت است

طبیق بال شرط قوانین جاری کشور را ت ،دفاع عام وتام از دموکراسی و دست آورد های دموکراتیک مردم ما: حفظ دموکراسی-5

 .اساس و پایه نجات کشور از بحران و راه اعمار مجدد و ترقی وطن مان می پنداریم

در . دفاع از حقوق و منافع اقشار و طبقات مستضعف و ناتوان جامعه ماست  هدف ما از عدالت اجتماعی: تامین عدالت اجتاعی-4

 :این رابطه سه مساله کسب اهمیت میکند

 (زیر زمینی و سطح زمینی)استفاده عادالنه و بر نامه ریزی شده از ثروت های  طبیعی-الف

 .مالداری و پیشه وری ،صنعتی ،اتخاز اقدامات و تدابیر جدی غرض افزایش تولیدات داخلی در عرصه های کشاورزی -ب

 .محافظت از تولیدات داخلی در برابر تهاجم واردات  -ج 

 . اقتصادی و اجتماعی ،در تمام بخش های حیات سیاسیان مشارکت و حضور زن -1

 .مبارزه برای ارتقای سطح مشارکت جوانان در تمام عرصه ها خاصتا در سطح رهبری حزب  مشارکت جوانان -2

 .مبارزه در راه خود کفایی اقتصادی و فرهنگی: خود کفایی -8

گرفت و برای وارد کردن  فاق آرا در کلیت مورد تایید قراربرنامه و اساسنامه جدید حزب به اتطرح  دراین بخش همچنان 

وظیفه سپردتا درکمترین وقت ممکن این دوسند مهم و حیاتی حزب را اصالح و به دسترس  رهبری حزبکنگره به  ،اصالحات 

 .اعضای حزب قرار دهد

 



 

 

 



 

 

محترم نور الحق ، شرکت داشتنددرآن  نمایندگان منتخب کنگره صرف و مسایل تشکیالتی مطرح گردید که در بخش دوم کار کنگره

 . نمودندظارت و کنترول حزب انتخاب بحیث مسول نرا ر حزب و محترم لعل محمد حیدریبه اتفاق آرا بحیث رهب را علومی

در ولسوالی   کار کنگره حزب متحد ملی افغانستان دو روز دوام نمود  ،روز اول ، کنگره در شهرکابل گشایش یافت و روز دوم 

 .شکردره والیت کابل کار خویشرا موفقانه به پایان رساند 

 .وسایر اسناد  مصوب کنگره عنقریب از طریق سایت مهر وطن به دست نشر سپرده میشود   گزارش تفصیلی

  

    

 


